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Förord 

Vi vill tacka vår handledare Inger Esperi och framför allt Bo Nordlund för att 

ha delat med sig av sina kunskaper och varit behjälpliga genom hela 

arbetsprocessen. Vi vill också rikta ett stort tack till alla revisorer som ställt 

upp på intervju och haft synpunkter på våra frågor så att vi kunnat komma 

fram till en slutsats. 
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Sammanfattning 

Problembakgrund 

Den 1 januari 2005 lagstadgades det om att alla börsbolag inom EU skulle 

följa IASB standarder vilket innebar en förändring vid värdering av 

förvaltningsfastigheter. Bolagen fick då möjlighet att värdera tillgången till 

värkligt värde. Konsekvenserna av det har blivit att det uppstått felvärderingar 

som omtalats mycket i media och revisorns arbete och ansvar har ifrågasatts. 

Vi kommer att se närmare på revisorernas syn på värdering till verkligt värde 

av förvaltningsfastigheter enligt IAS 40. 

Syfte  

Syftet med uppsatsen är att ta reda på revisorers tankar om värdering till 

verkligt värde av förvaltningsfastigheter enligt IAS 40 och om de anser att det 

ger en rättvisande bild.  

Metod 

Vi har valt att inleda med litteraturstudier kring ämnet för att sedan genomföra 

intervjuer med revisorer kunniga inom ämnet.  

Resultat 

Revisorerna vi intervjuade ansåg att värdering till verkligt värde av 

förvaltningsfastigheter ger en relativt rättvisande bild. Metoden ansågs dock 

vara relativt komplicerad och komplex. Alla påpekade att värdering till verkligt 

värde är subjektivt och därmed krävs omfattande information i bolagens 

årsredovisning. 
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1. Inledning 

I kapitel ett kommer bakgrunden till vår undersökning att presenteras. Problemformulering, 

syfte samt forskningsfrågor läggs fram och kapitlet avslutas med studiens avgränsningar.  

1.1. Bakgrund 

På 70-talet hade vi i stort sett lika många redovisningssystem som länder runt 

om i världen (Marton et al. 2010). Enligt Baker och Barbu(2007) så ökade 

intresset för en harmonisering av redovisningsregler i världen efter 1973 då 

IASC – International Accounting Standard Committee bildades och gav ut 

standarder under namnet IAS. Bakgrunden till behovet av harmonisering var 

bland annat viljan att underlätta för de globala kapitalmarknaderna. Under de 

cirka 40 år som passerat så har förespråkarna för en harmonisering blivit fler 

och antalet forskningsrapporter har ökat inom området, men utvecklingen har 

gått långsamt. Kulturella, ekonomiska och rättsliga skillnader mellan länder har 

bromsat processen (Baker & Barbu 2007). År 2001 bytte IASC namn till IASB, 

därefter benämns de nya redovisningsstandarder som utges för IFRS (Marton 

et al. 2010) 

År 2002 tog Europaparlamentet beslutet att IASBs standarder skulle införas 

vid koncernredovisning inom börsbolag inom EU. Den 1 januari 2005 trädde 

de i kraft och det lagstadgades om att alla börsbolag inom EU skulle följa 

IASBs Standarder. Sverige valde då att anpassa lagen så även moderbolaget 

kan välja att följa IAS/IFRS (Sundgren et al. 2010). Harmoniseringen går fort 

framåt på grund av att världspolitiken och världsekonomin blivit allt mer 

globaliserad. Länder som Japan, Kanada, Kina och Indien överväger även de 

att tillämpa IFRS (Marton & Falkman 2008). 

En av de standarder som kom att påverka svenska bolag var IAS 40 som 

hanterar förvaltningsfastigheter. Förvaltningsfastigheter är fastigheter som 

innehas i syfte att hyras ut för hyresintäkter eller för värdestegring av kapital. 

Enligt IAS 40 så ska en förvaltningsfastighet värderas efter en av följande två 

metoder: verkligt värde metoden eller anskaffningsvärdemetoden. Då en 

förvaltningsfastighet värderas till verkligt värde beaktas det värde som 

tillgången skulle kunna bli såld för mellan två villiga och kunniga parter (IAS 

40). Anskaffningsvärdet är det värde som fastigheten bokfördes till vid 

anskaffningstillfället (IAS 16). Anledningen bakom att IASB vill värdera 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde är att det anses vara mer rättvisande 

än anskaffningsvärdemetoden (IAS 40). 
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Det förekommer många diskussioner kring värdering till verkligt värde. Laux 

& Leuz(2008) med flera påpekar att då ett företags ledning ges flexibiliteten att 

hantera olika problem i samband med värdering till verkligt värde så finns det 

också utrymme för manipulation (Laux & Leuz 2008). 

HQ bank är ett exempel där företagsledningen genomfört felaktiga värderingar 

på tillgångar, vilket var en av huvudorsakerna till bolagets fall 2010. Enligt 

bokföringslagen kan styrelsen och ledningen ställas till svars för det brott som 

skett. Påföljden kan bli skadestånd eller fängelse i upp till sex år. 

Revisorsnämnden kommer granska revisorns roll då ett av dess 

ansvarsområden är att kontrollera att värderingen som utförts är rimlig 

(Fastighetsvärlden 2010). Styrelsen har högsta ansvaret för ett bolags 

finansiella rapportering men även revisorn har ett stort ansvar i att följa god 

revisionssed. Då det fanns misstanke om att revisorn inte fullföljt sitt uppdrag 

enligt god revisionssed blev han anmäld hos revisorsnämnden (Brännström 

2010). 

Problematiken diskuteras även i tidningen Fastighetsvärlden (2010) och det 

påpekas att osäkerheten kring verkligt värde är stor. De påvisar ett exempel på 

en fastighet i Göteborg som på mindre än en månad omvärderades från 550 

miljoner kronor till 659 miljoner kronor. Vid det första tillfället sände bolagets 

låneinstitut en varning till företaget att värderingen på fastigheten var i strid 

med de villkor som fanns för deras lån. Enligt villkoren fick inte belåningen 

överstiga 80 procent vilket här var fallet. Stämmer inte de villkor som bestämts 

har låneinstitutet rätt att dra in lånet. Fastigheten läts då värderas om och några 

veckor senare var fastigheten värderad till över 100 miljoner kronor mer. Vad 

det kan bero på har revisorer som tillfrågats skilda åsikter om 

(Fastighetsvärlden 2010). 

Revisorn har både upplysningsplikt och skadeståndsansvar. 

Upplysningsplikten innebär att revisorn är skyldig att upplysa medrevisorer, ny 

revisor eller konkursförvaltare den information som är aktuell för den 

reviderade verksamheten. Om revisorn inte verkställer sitt uppdrag och på ett 

eller annat sätt skadar verksamheten har de skyldighet att ersätta skadan, det 

gäller även då medhjälparna uppsåtligt eller av oaktsamhet skadat 

verksamheten (SFS 1999:1079). Vi kan utläsa i revisionslagen att revisorn är 

skyldig att låta revisorsnämnden granska dess arbete vid förfrågan. Alla 

uppgifter som revisorn fått under sitt pågående arbete kan komma att granskas 

(SFS 1999:1079). Om revisorsnämnden i sin tur skulle finna att revisorn 
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avsiktligt genomfört oriktiga bedömningar i sin revision dras revisorstiteln in 

och de får en varning (SFS 1999:1079).  

Diskussionerna är många och vi vill bilda oss en uppfattning om hur revisorer 

ställer sig till att revidera värderingar av förvaltningsfastigheter till verkligt 

värde. 

1.2. Problemformulering 

Sammantaget har de nya internationella redovisningsreglerna inneburit 

förändringar för svenska börsbolag. En av förändringarna är värdering till 

verkligt värde av förvaltningsfastigheter. Revisorns uppdrag är att följa god 

redovisningssed och se till att ett företags redovisning följer lagstadga. 

Värderingsreglerna för förvaltningsfastigheter bidrar till att små förändringar i 

olika parametrar får stora konsekvenser i resultatet. Därmed ansåg vi det 

intressant att titta närmare på revisorers syn på värdering till verkligt värde 

utifrån IAS 40 samt om de anser att verkligt värde ger en rättvisande bild. 

1.3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på revisorers syn på värdering till verkligt 

värde av förvaltningsfastigheter enligt IAS 40 och om de anser att det ger en 

rättvisande bild.  

1.4. Forskningsfrågor 

Forskningsfrågorna vi avser besvara är följande: 

 Vad är revisorernas syn på värdering till verkligt värde? 

 Vad anser revisorer om att revidera värderingar till verkligt värde av 

förvaltningsfastigheter enligt IAS 40? 

 Anser revisorer att värdering till verkligt värde av 

förvaltningsfastigheter enligt IAS 40 ger en rättvisande bild? 

1.5. Avgränsningar 

Då vi vill studera revisorers syn på värdering till verkligt värde av 

förvaltningsfastigheter valde vi att intervjua revisorer med olika bakgrund och 

erfarenhet. Av praktiska skäl, tidsmässigt samt resursmässigt, så valde vi att 

först och främst intervjua revisorer från olika revisionsbolag i Karlstad. Av de 

kommersiella fastigheterna i Sverige finns cirka 50 procent i Stockholms län 
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(Nordlund & Lundström 2010). Därför valde vi att även kontakta revisorer 

som arbetar med revidering av kommersiella fastigheter i Stockholm. 
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2. Metod 

I kapitel två presenteras metodval och tillvägagångssätt. Här beskrivs valet av vilket 

vetenskapligt förhållningssätt vi haft och vilken urvalsmetod vi valt att hålla oss till i vår 

undersökning. 

2.1. Kvantitativa metoder 

Studiens syfte bestämmer om vi ska använda oss av kvantitativa eller 

kvalitativa metoder. De kvantitativa metoderna bygger främst på intervjuer 

samt analys av texter för att därigenom erhålla en djupare förståelse och 

kunskap. De kvalitativa metoderna kännetecknas istället av statistik och 

numerisk data och på så sätt insamlas information som gör att forskarna får 

större förståelse inom ämnet. Metoderna kan också kombineras men vikten av 

att informera om vilken metod man använt är av betydelse med tanke på att 

olika resultat kan framkomma från respektive metod (Jacobsen 2002). 

Vi har valt att använda oss av kvantitativa metoder då vi skall genomföra en 

dokumentundersökning och sedan intervjuer. Fördelen med metoden är att de 

svar vi får begränsas och detaljer i svaren från de specifika frågorna 

framkommer. Jacobsen(2002) beskriver metoden med ordet öppenhet och 

menar att den som undersöker i förväg bestämt vad som ska undersökas. Det 

är intervjupersonerna som bestämmer vilken information som kommer oss 

tillhanda i empirin.  

Den kvantitativa ansatsen är flexibel vilket gör att vi kan gå in och ändra det vi 

vill belysa gradvis. Det finns nackdelar med den här typen av metoder. 

Exempelvis är det resurs- och tidskrävande med intervjuer och antalet 

respondenter begränsas (Jacobsen 2002). Trots det så tycker vi att fördelarna 

väger tyngre än nackdelarna i denna metod. 

2.2. Öppna intervjuer 

Det är viktigt att hitta kunniga personer för intervjuer då det avgör kvaliteten 

på vår uppsats (Jacobsen 2002). Då vi använder oss av en kvantitativ metod 

lämpar sig den så kallade öppna intervjun bra. Intervjumetoden är lämplig 

eftersom vi vill få fram individens tolkning av olika fenomen. Vid 

intervjutillfället samtalar vi i dialog och de data som samlas in består av ord, 

meningar och berättelser från våra respondenter. Vi lägger inga begränsningar i 

vad respondenten skall svara och analyserar den information vi fått av de olika 

respondenterna i efterhand. Valet finns att göra den öppna intervjun mer eller 
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mindre styrd. I vissa fall är intervjun ett helt vanligt samtal utan någon form av 

styrning och begräsning men vi har bestämt oss för att göra intervjun mer 

strukturerad genom att ha ett intervjuunderlag med frågor vi vill ha svar på. Vi 

vill inte missa något viktigt och vill ge våra respondenter samma möjligheter. I 

de fall det finns möjlighet ska intervjuerna äga rum på respektive respondents 

arbetsplats där det blir en naturlig miljö som de är välbekanta med. Forskning 

har visat att miljön där intervjun skall hållas påverkar innehållet i intervjun och 

därför kan vara värt att tänka på.(Jacobsen, 2002) 

Intervjun kan göras ansikte mot ansikte eller via telefon. Då intervjun utförs 

ansikte mot ansikte med respondenten anses det vara lättare att tala om 

känsliga ämnen och få personlig kontakt. Vid en telefonintervju förloras 

möjligheten att observera hur respondenten uppträder då följdfrågor ställs och 

det kan ha stor betydelse för intervjun. En positiv aspekt med att hålla 

telefonintervju är att det är en relativt anonym form av intervju och vi slipper 

någonting som Jacobsen(2002) benämner intervjuareffekten. 

Intervjuareffekten bygger på att intervjuobjektets uppträdande kan påverka 

respondentens svar. Vi har valt att använda både telefonintervju och intervju 

ansikte mot ansikte då vi har respondenter i Karlstad och Stockholm.  

En litteraturundersökning utifrån vår problemställning resulterade i grunden 

till vår referensram. Utifrån den skrev vi intervjufrågor som underlag för 

datainsamlingen. Vi började med att undersöka vilka revisionsbyråer som hade 

flest medarbetare för att på så sätt komma i kontakt med erfarna revisorer. 

Sedan kontaktade vi dem via telefon för att boka tid för intervju. Då många 

revisorer redan var fullbokade då intervjuerna skulle utföras valde vi att 

kontakta mindre revisionsbyråer. Vår utgångspunkt var att intervjua minst åtta 

revisorer men revisorernas arbetstryck var högt och vårt arbete tidsbegränsat, 

vilket resulterade i sju genomförda intervjuer.  

Intervjuerna tog mellan 30 minuter och två timmar att genomföra och vi var 

båda närvarande vid samtliga intervjutillfällen. Genom att båda infann sig 

kunde en fokusera på intervjufrågorna och respondenten, medan den andra 

kunde anteckna de svar som gavs på ett mer tillförlitligt sätt. Intervjufrågorna 

utformades i syfte att få fram så uttömmande information som möjligt för att 

besvara våra forskningsfrågor. För att förtydliga revisorernas syn på värdering 

till verkligt värde ställde vi frågor kring både anskaffningsvärdemetoden och 

värdering till verkligt värde enligt IFRS, för att få fram jämförbara fördelar och 

nackdelar. Därmed uppstod ett samtal som förhoppningsvis resulterade i att 

fler viktiga aspekter kom fram kring värdering till verkligt värde. 
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2.3. Metod för analys 

Då vi är klara med samtliga intervjuer finns en mängd information att 

sammanställa. Jacobsen(2002) beskriver tre metoder för att utforma en analys 

som är bra att hålla sig till; beskrivning, systematisering och kategorisering 

samt kombination. 

Som genomförare av studien måste vi försöka få en så ingående och 

uttömmande beskrivning som möjligt vid intervjuerna. Den information vi får 

in bör noteras grundligt. Jacobsen(2002) poängterar vikten av att ta bort 

information som inte är relevant för att lättare få en överblick. Till sist skall 

den data vi fått in tolkas och vi ska granska vad som sagts under vårt arbetes 

gång. Varje enskild person sätts i fokus och granskas. 

Insamlingen av data från intervjuerna tog cirka tre veckor och allt eftersom de 

genomfördes så gjordes även sammanfattningar kontinuerligt. Vi skrev sedan 

ihop intervjuerna och tog bort irrelevant fakta för att därefter presentera 

resultatet av datainsamlingen i empirin. Skillnader och likheter mellan 

intervjupersonernas svar sammanställdes och presenterades slutligen i en 

analys utifrån referensramen och empirin.  

2.4. Utvärdering av forskningsprocessen 

Vår utgångspunkt var att intervjua åtta respondenter men fick endast möjlighet 

till sju. Den huvudsakliga självkritik vi har till studien är att urvalet av 

respondenter styrts på grund av tidsbrist. De revisorer som tillfrågats har haft 

svårigheter att ställa upp på grund av tillfälligt högt arbetstryck. Hade vi haft 

mer tid till förfogande hade vi kunnat anpassa oss mer efter revisorerna. Mer 

tid hade också bidragit till en mer omfattande undersökning kring vilka 

revisorer som skulle varit bäst lämpade för vår studie. Revisorerna som 

intervjuats har olika bakgrund och kunskapsnivåer kring värdering av 

förvaltningsfastigheter. Vi anser att det är intressant att få olika perspektiv då 

samtliga har en åsikt om värdering till verkligt värde gällande 

förvaltningsfastigheter.  

Vi är medvetna om att flertalet respondenter är ifrån samma revisionsbolag. 

Revisorerna på Ernst & Young hade möjlighet att delta och besatt 

specialistkunskaper inom revision av förvaltningsfastigheter vilket var en 

övervägande fördel. 
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Ytterligare en problematik som vi stött på har varit att hitta litteratur. Bland 

annat har vi saknat IFRS tryckta regelverk då inget bibliotek i närheten kunnat 

tillhandahålla boken.  
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3. Referensram 

Kapitlet är en sammanställning av teorier, tidigare forskning samt lagar och regler som ska 

ge läsaren en djupare förståelse för vår problemformulering. Denna del i uppsatsen ligger till 

grund för data som samlats in i empirin samt för vår slutliga analys.  

3.1. Redovisning 

Alla aktiebolag och koncerner i Sverige måste upprätta en årsredovisning. Det 

är en dyr och arbetskrävande process men en årsredovisning har ett värdefullt 

syfte i att skänka interna och externa intressenter viktig information om ett 

företags ekonomi (Lönnqvist 2008). Då beslut som rör företaget ska fattas bör 

årsredovisningen bidra till att intressenterna kan fatta bättre beslut (Lönnqvist 

2008). Det finns ett flertal teorier som syftar till att förklara olika typer av 

utgångspunkter inom redovisningen (Nordlund 2008). 

”Commander theory” går i korthet ut på att det är en agent, inte ägaren, som 

ansvarar för tillgångarna i företaget och som presenterar balansräkningen. 

Teorin utgår ifrån ledningens synvinkel på redovisning (Nordlund 2008). 

”Investor theory” har utgångspunkten att redovisningen görs för de som har 

kapital investerat i företaget, såsom kreditgivare och aktieägare (Nordlund 

2008). Årsredovisningen är viktigt då de ska fatta beslut som rör företaget och 

ska genom den information som ges lättare få fram prognoser över hur 

framtiden ser ut för bolaget (Marton & Falkman 2008). Aktieägare har oftast 

relativt lite att säga till om i ett företag och därmed blir den officiella 

redovisningen det enda sättet för dem att få insikt i företagets finansiella 

situation (Nordlund 2008). 

Enligt ”Enterprise theory” kan stakholder model förklara ytterligare en syn på 

redovisning. Modellen uttrycker att det finns fler intressenter än de som har 

satsat kapital i företaget såsom kreditgivare, staten, leverantörer, kunder och 

anställda. Ett företags viktigaste uppgift är att inbringa vinster som sedan kan 

delas ut som lön, skatt, ränta till kreditgivare och utdelningar till aktieägare  

(Nordlund 2008). 

Det finns en koppling mellan IASBs struktur och Investor theory då 

utgångspunkten i redovisningens syfte enligt IASB är investerares och 

aktieägares intressen för den finansiella informationen (Nordlund 2008). 
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3.1.1. Redovisningens utformning 

En årsredovisning ska utföras på bokföringsmässiga grunder vilket innebär att 

företagen bokför händelser och transaktioner då de inträffar. Dessutom 

förutsätts det normalt sett att verksamheten kommer att fortleva under 

överskådlig tid (IAS 1). Det finns fyra grundläggande kvalitativa egenskaper 

som redovisningen bör uppfylla enligt IASB. Redovisningen bör vara 

begriplig, relevant, tillförlitlig och jämförbar. Nedan följer en djupare 

presentation av de olika begreppen och varför de anses vara viktiga enligt 

IASB (Sundgren et al. 2010). 

Begriplighet – Informationen som framkommer genom redovisningen bör 

vara lätt att förstå för dess läsare. Dock förväntas det av användarna att de har 

en viss grundläggande kunskap om redovisning och affärsverksamhet 

(Sundgren et al. 2010). 

Relevans – Informationen som ges i redovisningen bör vara relevant för olika 

användare och den kan antingen leda till en bekräftelse eller korrigering av 

bedömningar som tidigare gjorts. Redovisningen ska bland annat kunna 

användas för att göra bedömningar på vinstprognoser som analytiker tidigare 

gjort (Sundgren et al. 2010). 

Tillförlitlighet – Så länge informationen i redovisningen inte innehåller 

väsentliga fel och inte är vinklad anses den vara tillförlitlig. Då värderingar 

gjorts kan det vara risk för att de inte är tillförlitliga. Genom lagregleringar 

försöker IASB minska risken vid värderingar genom att se till at de görs på 

objektiva grunder och att relevant information presenteras (Sundgren et al. 

2010). 

Jämförbarhet – Genom lagreglering kan IASB se till att årsredovisningar 

presenteras på ett likformigt sätt. Jämförbarheten underlättas vilket är viktigt 

för användare då de ska jämföra trender i resultat och finansiell ställning 

(Sundgren et al. 2010). 

3.1.2. Rättvisande bild 

Enligt IAS 1 måste en årsredovisning rättvist presentera ett företags finansiella 

position, dess finansiella resultat samt dess kassaflöden. Tillgångar, skulder, 

intäkter och utgifter måste redovisas trovärdigt och ge en rättvisande bild (IAS 

1). Då redovisningsstandarderna i IFRS följs anses det ge en rättvisande bild 

(Sundgren et al. 2010). 
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3.2. Värdering 

Begreppet värde har alltid varit en väsentlig fråga inom ekonomi. 

Persson(2008) påstår att begreppet värde skapas av behov och tillfredställelse. 

Den grundläggande värdeteorins kärna kan sammanfattas med följande citat:  

 

”De flesta resurser är av begränsad tillgång, om de kan vara till nytta uppstår ett 

behov av dem vilket skapar ett ”värde” i människors medvetande som kan 

komma till uttryck i ett pris genom olika betalningsvillighet i en 

marknadsprocess.”(Persson 2008 s.245) 

Ett värde bildas genom positiva förväntningar vid användande och 

Persson(2008) definierar begreppet värde som ”En funktion av framtida 

potentiella nyttor” (Persson 2008 s.244). En problematik ligger i att framtiden 

är oviss och därmed blir det svårt att värdera tillförlitligt. Det finns olika 

nyttofunktioner beroende på vem som tillfrågas och värden förändras över tid. 

Det kan därmed ifrågasättas vem värdet är till för och följdproblematiken blir 

att värden är svåra att uppskatta (Persson 2008). 

Det finns olika typer av värdebegrepp och de vanligaste är marknadsrelaterade, 

avkastningsrelaterade och kostnadsrelaterade. De som används flitigast är 

marknadsvärde och avkastningsvärde (Persson 2008). De sistnämnda kan med 

fördel jämföras av en ägare och bidra till information om likviditetsfrågor, 

lönsamhet och om tillgången bör behållas eller säljas (Fastighetsvärdering 

2008). 

Marknadsvärde - Runt om i hela värden används begreppet marknadsvärde 

och det finns ett flertal definitioner (Persson 2008). Genom utbud och 

efterfrågan bestäms marknadsvärdet och kan förklaras som det pris som en 

normal försäljning mest sannolikt skulle ge på en öppen marknad 

(Fastighetsvärdering 2008). 

Avkastningsvärde - Värdet har i det här fallet sin grund i investerarens 

förutsättningar och är därmed ett subjektivt värde.(Fatighetsvärdering 2008) 

Persson(2008) definierar avkastningsvärdet som följer: ”Med avkastningsvärde 

avses nuvärdet av förväntade framtida avkastningar från värderingsobjekt” 

(Persson 2008, s. 248).  

Kostnadsrelaterade värdebegrepp - Under den här kategorin finns 

återanskaffningsvärde och tekniskt nuvärde. Främst används 

kostnadsrelaterade begrepp vid värdering av specialfastigheter då det inte finns 
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någon marknad. Man mäter kostnaderna som är relaterade till tillgången. I 

Sverige används den här metoden mycket sällan (Persson 2008). 

3.2.1. Debatten kring värdering 

För att ett företag ska kunna avgöra vad en tillgång är värd finns det särskilda 

värderingsregler att tillgå i IASB som finns presenterade i nästkommande 

kapitel. Vanligast är värdering till anskaffningsvärde eller till verkligt värde. 

Tillvägagångssättet för värdering är det som väger tyngst i debatterna kring 

redovisning (Marton et al. 2010). 

En tillgång som värderas enligt anskaffningsvärdemetoden tas upp till det 

värde den anskaffades för och skrivs sedan av enligt en avskrivningsplan 

(Sundgren et al. 2010). Den kritik som riktats mot anskaffningsvärdemetoden 

är att den inte ger en sanningsenlig bild då förändringar i diskonteringsränta 

och priser inte tas i beaktande. Konsekvensen blir att balansräkningen 

presenterar tillgångar och skulder på ett felaktigt sätt då de övervärderas eller 

undervärderas (Barlev & Haddad 2003). 

För att en tillgång ska kunna värderas till verkligt värde har värderare sin 

utgångspunkt i tillgångens aktuella marknadsvärde som framkommer genom 

olika typer av beräkningar (Sundgren et al. 2010). Det finns både förespråkare 

och kritiker till metoden. Enligt Barlev & Haddad(2003) är verkligt värde 

transparent i motsats till anskaffningsvärde vilket innebär att värderingen är 

precis och sanningsenlig. Whittington(2008) kritiserar däremot verkligt värde 

och hävdar att förespråkarna för verkligt värde verkar ha en teoretisk 

utgångspunkt där världen är sammanhängande och har perfekta marknader. 

Verkligheten är en annan och om vi accepterar världen som imperfekt förlorar 

modellen delvis sin attraktion (Whittington 2008). 

Det finns flera kritiska röster både vad det gäller anskaffningsvärdemetoden 

och värdering till verkligt värde. Anskaffningsvärdemetoden anses inte ge en 

sanningsenlig bild enligt Barlev & Haddad(2003) med flera. Verkligt värde 

däremot kritiseras till stor del för att det finns utrymme för manipulering från 

företagsledningens sida samt att det är svårt att få fram ett korrekt värde. 

Verkligt värde anses dock vara transparent och ge ett mer precist värde än 

anskaffningsvärdemetoden.  
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3.2.2. Värdering enligt IASB 

IFRS använder sig av tre olika värderingsmodeller i form av 

anskaffningsvärde, omvärdering eller verkligt värde. Omvärderingsmetoden 

används sällan av företag som redovisar enligt IFRS och kommer således inte 

att presenteras nedan. Däremot följer djupare presentationer av 

anskaffningsvärde och framförallt verkligt värde (Marton et al. 2010). 

3.2.3.  Anskaffningsvärde 

”Anskaffningsvärdet är det belopp i likvida medel som erläggs eller det verkliga 

värdet för en annan ersättning som lämnas vid förvärv av en tillgång vid 

tidpunkten vid dess förvärv eller uppförande, eller, i tillämpliga fall, det belopp 

som hänförs till denna tillgång vid först redovisningstillfället i enlighet med de 

särskilda kraven i andra standarder…” (IAS 16, s. 282)  

Värdering till anskaffningsvärde är den vanligaste metoden som används av 

företag som tillämpar IFRS. Vid värdering till anskaffningsvärde värderas 

tillgången i bokslutet till det värde som den anskaffades för, med avdrag för 

ackumulerade avskrivningar  (Marton et al 2010). Anläggningstillgångar skrivs 

av vid en begränsad nyttjandeperiod, det vill säga tiden som företaget beräknat 

nyttja tillgången (Marton et al. 2010). De delar av en anläggningstillgång som 

har ett betydande anskaffningsvärde i förhållande till det totala 

anskaffningsvärdet skrivs av var för sig (IAS 16). 

3.2.4. Verkligt värde 

Verkligt värde är detsamma som marknadsvärdet (Nordlund 2011). Vid 

tillämpning av verkligt värde värderas tillgången vid varje bokslut. De 

förändringar som sker från år till år förs till resultatet. Metoden används i olika 

omfattning bland annat vid värdering av finansiella tillgångar, biologiska 

tillgångar och förvaltningsfastigheter (Marton et al. 2010). Verkligt värde 

definieras enligt IAS 16 på följande vis: 

 

“Verkligt värde är det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas mellan 

kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse för att 

transaktionen genomförs” ( IAS 16, s. 282)  

De bästa förutsättningarna för en värdering till verkligt värde är då det finns en 

aktiv marknad med aktiva köpare och säljare. I de fall då det saknas en aktiv 

marknad är det relevant att istället göra beräkningar (Sundgren et al. 2010). 

Enligt IFRS kan tre metoder användas för att komma fram till ett verkligt 
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värde och i första hand bör noterade priser användas för identiska tillgångar på 

en aktiv marknad. Faktiska priser för liknande tillgångar används i andra hand 

och i tredje hand används värderingsmodeller som ger ett nuvärde (Marton et 

al 2010). 

3.3. Förvaltningsfastigheter 

En fastighet har vissa egenskaper som skiljer den från andra varor. Alla 

fastigheter har sitt eget unika läge och är därmed mer eller mindre unika då de 

är fixerade vid varsitt läge på marken. De är relativt bestående och kräver i 

allmänhet omfattande kapitalinsatser. Marknaden i sin tur präglas av låg 

omsättning med få intressenter och ofullständig information 

(Fastighetsvärdering 2008).  

Det vanligaste är att tillgångar värderas till anskaffningsvärde men enligt IFRS 

har börsbolag möjlighet att välja mellan anskaffningsvärdemetoden och 

verkligt värde metoden då förvaltningsfastigheter ska värderas (Marton et al. 

2010). Det har resulterat i att de flesta förvaltningsfastigheter värderas till 

verkligt värde av fastighetsförvaltande företag (Jansson & Hurtig 2005). 

Förvaltningsfastigheter definieras enligt IAS 40 på följande sätt: 

 

“Förvaltningsfastigheter är fastigheter (mark eller en byggnad – eller en del av 

en byggnad – eller båda) som innehas (av ägaren eller av en leasetagare om 

leasingavtalet klassificerats som ett finansiellt leasingavtal) i syfte att generera 

hyresinkomster eller värdestegring eller en kombination av dessa snarare än för: 

(a) användning i produktionen eller tillhandahållandet av varor eller tjänster 

eller för administrativa ändamål, eller (b) försäljning i den löpande 

verksamheten.”(IAS 1, p.8) 

När ett förvaltande bolag redovisar förvaltningsfastigheter i en 

koncernredovisning ska det ske enligt IAS 40 (Sundgren et al. 2010). De 

kassaflöden som förvaltningsfastigheter genererar är nästintill oberoende av ett 

företags övriga tillgångar och därmed skiljer sig förvaltningsfastigheter från 

andra typer av fastigheter (IAS 40). 

Vid första värderingen värderas förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde 

inklusive transaktionskostnader (IAS 40). Efter den initiala värderingen kan 

bolaget välja att värdera enligt anskaffningsvärdemetoden eller till verkligt 

värde och den metod som väljs ska användas vid alla värderingar av 

förvaltningsfastigheter inom bolaget (IAS 40).  
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3.3.1. Värderingsmetoder för förvaltningsfastigheter 

Det finns tre typer av värderingsmetoder som används vid bedömning av 

förvaltningsfastigheters verkliga värde. Avgörande för vilken metod som 

används är hur stor tillgång det är på jämförbara fastighetsköp i 

värderingsobjektets område. Ortsprismetoden ska användas i första hand om 

det finns tillräckligt med fastighetsköp i området och i andra hand ska 

avkastningsbaserade metoder användas för att beräkna värdet. Värderare ska i 

tredje hand använda sig av produktionskostnadsmetoden (Fatighetsvärdering 

2008). Nedan följer djupare presentationer av de olika metoderna. 

Ortsprismetoden 

Metoden går ut på att marknaden för liknande fastigheter bedöms och utifrån 

det värderas den givna fastigheten. Värderaren ser till vad som tidigare betalats 

för jämförbara fastigheter och bildar sig på så sätt en uppfattning om ett 

lämpligt värde (Persson 2008). Det är viktigt att jämförelseobjektet och 

värderingsobjektet är från likartade delmarknader och att köpen genomfördes 

relativt nyligen. I de fall då jämförelseobjektens egenskaper skiljer sig för 

mycket från värderingsobjektet ska det tas bort från materialet som studeras. 

De fastigheter som slutligen ingår i analysen används för att beräkna ett 

medeltal av marknadsvärdet. Värdet på fastigheten ska beräknas med hänsyn 

till de skillnader som finns mellan fastigheten och de fastigheter som ingick i 

analysen (Fastighetsvärdering 2008). 

 Avkastningsbaserade metoder 

De avkastningsbaserade metoderna innebär att värderingar baseras på en 

framtida investeringsanalys. Metoden används då det inte finns några 

jämförbara fastigheter på marknaden (Persson 2008). Då värderaren ska 

bedöma marknadsvärdet utifrån den här metoden utförs en 

marknadssimulering. Marknadens prisbildningsprocess strävas mot att 

efterliknas och värderarens kunskaper om marknaden är avgörande. Är det ett 

individuellt avkastningsvärde som ska beräknas ligger en eventuell köpares 

eller en ägares uppskattningar samt krav som bas för värderingen 

(Fastighetsvärdering 2008). 

 Produktionskostnadsmetoden 

Metoden grundar sig på de kostnader som är förknippade med fastigheten, det 

vill säga mark och byggnadskostnader. Persson(2008) hävdar att anledningen 
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till att produktionskostnaderna tas upp vid den här typen av värdering är att de 

har en påverkan på marknadspriset. Även den här metoden används då det är 

svårt att hitta en jämförbar fastighet (Persson 2008). 

3.4. Revision 

Den redovisning som ett företag presenterar ger som tidigare nämnts 

information till både interna och externa intressenter. Det är därmed viktigt att 

informationen är utav hög kvalitet, vilket kan fastställas eller dementeras med 

hjälp av revision. Det system vi har idag innebär att en extern och oberoende 

part, i form av en revisor, går in och granskar den finansiella informationen. 

Praktiskt sett innebär revision att revisorn granskar företagets påståenden, som 

den finansiella informationen består av, och se till att de följer givna lagar och 

regler. Sedan gör revisorn ett uttalande i form av en revisionsberättelse som 

intressenter kan ta del av (Carrington 2010). Enligt ISA 240 så finns en 

oundviklig risk för att vissa väsentliga felaktigheter i den finansiella rapporten 

inte upptäcks på grund av inneboende begränsningar, även om revisionen är 

korrekt planerad och utförs på rätt sätt (ISA 240). 

Sverige har sedan 1987 haft revisionsplikt, det vill säga att alla aktiebolag varit 

tvungna att anlita en godkänd eller auktoriserad revisor. Plikten avskaffades 

nyligen och numer är drygt 70 procent av aktiebolagen fria att välja om de vill 

anlita en revisor eller inte. Det är dock fortfarande lika viktigt att få sin 

finansiella information reviderad då det är en säkerhet för intressenter såsom 

kreditinstitut och samarbetspartners. Avskaffandet av revisionsplikten är en 

fortsatt anpassning till internationella regler. Anpassningen resulterar bland 

annat i kostnadsbesparingar för mindre företag då mindre aktiebolag inte är 

tvingade till att ha en revisor. Ett mindre företag kännetecknas av att de inte 

har mer än tre anställda, 1,5 miljoner i balansomslutning eller tre miljoner 

kronor i nettoomsättning. Större aktiebolag måste enligt lag följa reglerna om 

att bolagens redovisning ska granskas av revisor (Carrington 2010). 

3.4.1. Revisorns uppgift 

Revisorns huvuduppgift är att granska företagens årsredovisning, bokföring 

samt hur ledningen i företaget sköter sin förvaltning. Revisorns primära 

uppgift handlar om att bilda en uppfattning kring och ha en åsikt om ett 

företags finansiella information. Granskningen ska vara ingående och 

omfattande enligt god revisionssed (SFS 1999:1079). Undersökningen av ett 

företagets finansiella information leder till ett resultat som bestyrks med en ren 
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eller oren revisionsberättelse. Denna kan vara med begränsad säkerhet eller 

med hög säkerhet. Då revisorn begränsar granskningsinsatserna leder det till 

en revisionsberättelse med begränsad säkerhet (Adrian & Åsell 2006). Revisorn 

har också ett ansvar att se till att inga oegentligheter uppstått vid upprättande 

av företagets redovisning. ISA 240 definierar oegentligheter på följande sätt; 

 

”En avsiktlig handling av en eller flera personer i företagsledningen, personalen 

eller av extern part, som innefattar bedrägligt förfarande i syfte att uppnå 

obehöriga eller olagliga fördelar.”(FAR 2011, s. 142) 

3.4.2. Revisionsprocessen 

Revisorn är skyldig att följa god redovisningssed. Vid revidering av större 

bolag krävs att även medhjälparna vid revisionen tillämpar god 

redovisningssed (SFS 2001:883) Revisionsprocessen består av fyra steg enligt 

Carrington (2010). 

- Företagsledningens påståenden - Revisorns arbete utgår ifrån 

påståenden som företagen gjort i form av redovisning.  De kan handla 

om att en tillgång eller skuld existerar vid givet datum, att transaktioner 

inträffat under rätt period, eller att tillgångar och skulder är rätt 

värderade. 

- Bestyrkandeåtgärder - Företagsledningens yttrande i redovisningen skall 

sedan bestyrkas av revisorn och för att kunna utföra det samlar 

revisorn in revisionsbevis.  Revisionsbevisen måste vara tillräckliga i 

form av kvalité och kvantitet. Det utförs ett visst antal stickprover och 

utifrån dessa ska revisorn bestämma huruvida testerna är tillräckliga 

eller inte. När revisorn känner sig tillfreds med företagets redovisning 

så kan den bestyrkas. 

- Dokumentation - Revisorns uppgift är i nästa steg att dokumentera alla 

stickprov som utförts, summera hur redovisningen granskats och vad 

är det som granskats, samt komma till en slutsats. Dokumentationen är 

ett bra instrument för alla inblandade i revisionen. Kommunikationen 

underlättas och extra arbete kan förhindras. 

- Rapportering - Revisorns sista uppgift i processen är att rapportera. 

Den största skillnaden mellan rapportering och dokumentation är att 

rapporterna är sekretessbelagda medan dokumentationen är en allmän 

handling. Rapporteringen kan handla om att revisorn påpekar vissa 
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missförhållanden i bolaget som borde rättas till eller rekommendationer 

till ledningen. 

3.5. Revision av värderingar till verkligt värde 

Revisorns uppgift är att bedöma om värderingar av förvaltningsfastigheter är 

godtagbara utifrån de marknadsvärderingar eller beräkningar som gjorts av 

företagsledningen (Sundgren et al. 2010). Det förekommer många frågetecken 

i och med en värdering till verkligt värde av förvaltningsfastigheter och 

därmed har revisorn ansvar i att se till att den reviderade informationen 

verkligen ger en rättvisande bild. Manipulation ifrån företagsledningens sida 

och informationsbrist i flera led är några faktorer som revisorer måste hantera.  

Då en fastighet värderas till verkligt värde är det en ögonblicksbild av 

marknadsvärdet. Värdet säger ingenting om framtida risker eller den framtida 

värdeutvecklingen. Kraftiga upp- och nedgångar i marknadsvärdena jämnas 

ofta ut av värderare och dessutom ligger värderingarna efter marknadens 

utveckling (Nordlund & Lundström 2010). 

Enligt Laux & Leuz(2009) har det uppstått en debatt om värdering till verkligt 

värde. Kritiker hävdar att värderingar till verkligt värde kan vara manipulerade 

eller baserade på inkorrekta marknadsvärden. När ett företags ledning ges 

flexibilitet att hantera problem som kan uppstå med värdering till verkligt 

värde finns också utrymme för manipulation. Ytterligare en kritik ligger mot 

att det inte är säkert att en tillgång värderas till korrekta marknadsvärden. 

Bakom marknadsvärden kan det finnas kontrakt och regleringar parter emellan 

som inte kan påverkas av redovisningssystemet som värderaren använder sig 

av (Laux & Leuz 2009). Marknadsvärden svänger dessutom kraftigt upp och 

ned och värderingar till verkligt värde skulle i sin tur kunna bidra till en 

förstärkning av dessa svängningar på marknaden (Nordlund & Lundström 

2010). 

3.5.1. Manipulation från företagsledningen 

Ett exempel på manipulation ifrån företagsledningens sida kan observeras i 

resultatet från en fallstudie kring företaget Enrons användande av verkligt 

värde. Det visade sig att verkligt värde ofta baseras på företagsledningens 

uppskattningar eller värderingar av tredjeman i stället för marknadsvärdet. 

Värderingarna som utförts var till stor del övervärderade. Enrons redovisning 

är ett praktexemplar på att företagsledningar är beredda att felvärdera för att 

uppnå goda resultat och ge efter för marknadens förväntningar. Redovisning i 
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företag är inte neutral utan grundas delvis på sociala konstruktioner och då det 

kommer till värdering av verkligt värde så ges företagsledningen möjligheten 

och flexibiliteten att värdera till sin fördel (Gwilliam & Jackson 2008). 

Dietrich et al. (2000) fann till skillnad från Gwilliam och Jackson(2008) att 

bolag som värderat sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde underskattat 

det faktiska försäljningsvärdet med en median på sex procent. Försiktigheten 

som ledningen visar då de väljer att redovisa ett lägre belopp beror troligtvis på 

att de vill göra en större vinst vid försäljning av fastigheten (Dietrich et al. 

2000).  

En problematik för värderare är att fastigheter är unika med specifika 

egenskaper, även om de ligger i samma område. Det finns många andra 

faktorer som spelar in såsom läge och skick då ett marknadspris fastställs och 

det blir svårt för företagen att redovisa värden som är grundade på tidigare 

försäljningar. Att enbart ha tidigare försäljningar som bas har inte ansetts vara 

möjlig eftersom att fastigheterna kan vara olika till både storlek och skick. 

Företag är mer eller mindre negativa till att kunna framställa ett tillförlitligt 

marknadsvärde av en fastighet. På grund av detta har en metod där 

värderingen grundas på företagets kassaflöden blivit dominerande inom 

fastighetsbranschen (Lorentzon 2011). Ofullständig marknadsinformation och 

brist på data skulle kunna leda till att de diskonterade kassaflöden som 

värderingen baseras på ger en skev bild av markandsvärdet (Finanstilsynet 

2011). Lorentzon(2011) hävdar att fastighetsföretagen vill värdera utifrån sitt 

eget perspektiv. Samtidigt vill de att intressenterna ska få tillförlitliga värden 

och enligt honom så görs inte värderingen utifrån ett marknadsperspektiv utan 

från det enskilda företagets perspektiv. Värdena som då redovisas uppfyller 

inte IAS 40:s precisering av verkligt värde (Lorentzon 2011). Om värderingen 

sker till det enskilda företagets perspektiv handlar det mest om ett 

nyttjandevärde enligt IAS 40 (Nordlund & Lundström 2010). 

För att diskonterade kassaflöden ska kunna återspegla marknadsvärdet på 

balansdagen bör transparensen öka och marknaden måste öppnas upp. En 

standardisering vid användningen av olika metoder skulle också bidra till en 

mer stabil grund till värdering (Finanstilsynet 2011). 

3.5.2. Brist på tillförlitlig information 

Ytterligare ett problem med värderingsmetoden är att det saknas tillförlitlig 

information om värderingen för olika beslutsfattare. Den information som 
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finns i anknytning till en årsredovisning redovisar bara övergripande 

antaganden som gjorts vid en värdering till verkligt värde. Marknadsvärden 

som motsvarar verkligt värde svänger kraftigt upp och ned. Värderingar till 

verkligt värde skulle i sin tur kunna bidra till en förstärkning av dessa 

svängningar på fastighetsmarknaden. Dessa två egenskaper bidrar till att det 

blir svårt för investerare att bedöma tillförlitligheten av ett redovisat verkligt 

värde. Förbättrade kalkylmetoder ökar inte trovärdigheten men däremot är det 

avgörande hur detaljerad informationen är om bakomliggande antaganden vid 

värdering till verkligt värde är(Nordlund & Lundström 2010).  

Den information som många instanser använder sig av är hämtad från Datscha 

vilket är ett verktyg som innehåller information om olika marknader. 

Problemet ligger i att informationen inte nödvändigtvis är kvalitetssäkrad och 

det framkommer inte alltid vilken metod som använts för att ta fram 

informationen om marknaden. Enligt Nordlund och Lundström(2010) saknas 

det tillförlitlig samt jämförbar information för olika beslutsfattare i 

årsredovisningens information om värderingar. Då en fastighet bedömts 

utifrån marknadsvärde finns det inte tillräckligt att utläsa om bakomliggande 

antaganden och det finns ett stort osäkerhetsintervall enligt de antaganden 

som gjorts (Nordlund & Lundström 2010). 

Data som ska ligga till grund för beslut bör vara av kvalitet vilket uppnås 

genom följande kriterier; aktuella och frekvent uppdaterade, åtkomliga och 

representativa, jämförbara och bygga på enhetliga definitioner och lika över tid 

(Nordlund & Lundström 2010). Nordlund(2011) har utvecklat ett system för 

olika nivåer av information som används vid de olika värderingsmetoderna;  

Nivå 1 – Noterade priser, identifierbara tillgångar, ej anpassningsbara input 

Nivå 2 – Mindre betydelsefulla anpassningar av input 

Nivå 3 – Icke observerbara input eller input som kräver betydande 

anpassningar 

Problematiken vid värdering till verkligt värde av förvaltningsfastigheter är att i 

stort sett alla inputs tillhör nivå 3. Hyror, räntor och driftsnetton är exempel 

på icke observerbara input vilket ger en väldigt instabil grund att basera 

beräkningar på (Nordlund 2011). 

Sammantaget utmynnar informationsproblematiken bakom värdering till 

verkligt värde i informationsbrist i två led. Dels för revisorerna då de ska 
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utvärdera värderingen utifrån otillräcklig information och dels i den reviderade 

årsredovisningen där företagens externa intressenter ges bristande information 

om hur värderingen gått till. 

3.5.3.  Revisorns roll 

Enligt Dietrich et al. (2000) blir en värdering till verkligt värde av 

förvaltningsfastigheter mer trovärdig om den kontrolleras av en extern revisor. 

När interna värderare gjort värderingar inom ett företag blir de ofta mindre 

trovärdiga än när de görs av externa bedömare. Uppskattningar av värdet på 

förvaltningsfastigheter som gjordes av externa bedömare och som sedan 

reviderades av en extern revisor från något av de sex största revisionsbolagen, 

Big 6, i Storbritannien hade hög trovärdighet. När värderingarna däremot 

gjordes av interna bedömare som sedan reviderades av en revisor som inte 

representerade Big 6 var det däremot stora avvikelser från det faktiska värdet 

(Dietrich et al. 2000). 

Malmqvist(2011) anser att om det finns värderingsproblem bör 

revisionsberättelsen kommunicera det med investerarna och han påpekar att 

de befintliga standardiserade revisionsberättelserna inte fungerar sedan 

införandet av IFRS. Skillnader mellan långsiktiga värden och verkliga värden 

utifrån observationer av marknaden bör kommenteras av revisorer vilket det 

inte finns utrymme för idag. Revisorer som arbetar med börsbolag anser att 

det inte är på sin plats att som revisor utge information som företagsledningen 

inte har med i sin årsredovisning. Det skulle bidra till en konflikt mellan 

styrelse och revisor och troligtvis leda till att styrelsen ser sig om efter en ny 

revisor (Malmqvist 2011). 
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4. Empiri 

Vi har valt att intervjua sju auktoriserade revisorer med olika bakgrund och olika 

erfarenhet av värdering till verkligt värde enligt IAS 40. Vi inleder kapitlet med att 

presentera de respondenter som vi intervjuat för att sedan presentera deras svar anonymt i 

form av respondent A, B, C, D, E, F och G.  

4.1. Intervjurespondenter 

Anders Bjurström, Öhrlings PWC1 

Anders Bjurström arbetar på Öhlings PWC i Karlstad och har tidigare studerat 

tre år vid Karlstads universitet med inriktning mot redovisning och 

finansiering. De arbetsplatser han tidigare haft har till största del varit inom 

skatterevision. 1984 började han arbeta för PWC och gick ett antal interna 

utbildningar för att senare kvalificera sig till revisor. Anders blev auktoriserad 

revisor 1987 efter 3 års arbetserfarenhet. Mellan 1989-1992 så arbetade han 

som ekonomichef över ett företag där han själv var delägare. Nu är hans roll 

att arbeta med rekonstruktioner av företag, främst som rådgivare då han 

informerar om vilka rutiner som kan bli bättre för att effektivisera 

verksamheter. Han berättar också att han mest reviderar mindre ägarledda 

bolag. 

Stefan Lungström, Deloitte Karlstad2 

Stefan Lungström har en fyraårig ekonomutbildning från Karlstad Universitet 

och har jobbat på revisionsbyrå i sammanlagt 10 år. Han är numer 

auktoriserad revisor och har reviderat både stora och små bolag. Stefan har 

personligen aldrig jobbat med fastigheter men känner väl till IAS 40 på ett 

teoretiskt plan. Då det kommer till verkligt värde har han däremot hanterat 

goodwill vid ett flertal tillfällen. 

Camilla Norell, Ernst & Young Stockholm3 

Camilla har en civilekonomutbildning från Stockholms universitet och arbetar 

idag på Ernst & Young. Hon har arbetat på revisionsbyrå sedan 1997 och 

2003 blev hon auktoriserad revisor. Mestadels har hon reviderat medelstora 

och stora bolag, endast stora avseende fastighetsbolag. De internationella 

                                                 
1
 Intervju den 27 april 2011 

2
 Intervju den 2 maj 2011 

3
 Intervju den 3 maj 2011 
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reglerna har hon arbetat med sedan införandet 2005 och har god uppfattning 

av IAS40 förvaltningsfastigheter. 

Fredrik Hevrén, Ernst & Young Stockholm4  

Fredrik Hevrén tog civilekonomexamen från Linköpings Universitet 1995 och 

började arbeta hos Ernst & Young 1999. Han blev auktoriserad revisor 2003 

och har mest reviderat stora företag sedan dess. På Ernst & Young är han 

ansvarig för granskning och koordination av revisionen för börsbolag med 

innehav av förvaltningsfastigheter och arbetar därmed inte som 

underskrivande revisor. 

Anders Eliasson, Ernst & Young Karlstad5 

Anders Eliasson gick ut 1987 från ekonomutbildningen vid Karlstads högskola 

och har sedan dess arbetat som revisor på Ernst & Young. Som auktoriserad 

revisor har han arbetat i 17 år. Anders har mest reviderat små och medelstora 

lokalt förankrade företag. De flesta av dessa företag har varit inom 

fastighetsbranschen. Personligen har Anders ingen erfarenhet av IFRS och han 

har aldrig fått uppdrag från börsbolag med innehav av förvaltningsfastigheter. 

Åsa Andersson, Ernst & Young Stockholm6 

Åsa Andersson har studerat vid Uppsala Universitet och Mälardalens 

Högskola till civilekonom. Hon började jobba på Ernst & Young 1997 och 

blev auktoriserad revisor 2003. De första tio åren arbetade hon med både stora 

och små företag men de senaste tre till fyra åren har hon reviderat stora 

noterade och onoterade bolag inom fastighetsbranschen. Hon har stor 

erfarenhet av IAS 40 då hon arbetat med regelverket de senaste åren. 

Bo Nordlund, f.d. Revisor numera redovisning & värderingsspecialist inom fastigheter. 

Universitetslektor på Karlstads universitet och anställd på KTH, teknologiedoktor och 

tidigare verksam på FAR. Bo driver också ett eget företag; BREC, där han utför 

utredningsuppdrag, kurser och föredrag riktade mot fastighetsbranschen.7 

Bo Nordlund läste en fil.kand. med företagsekonomi som huvudämne för att 

kunna arbeta som revisor. Efter fil.kand. examen forskade han på KTH. Han 

började som revisor 1987 och var auktoriserad under fem år. Efter det har han 

både hunnit med att vara ekonomichef på HSB och fastighetsanalytiker på 

                                                 
4
 Intervju den 3 maj 2011 

5
 Intervju den 11 maj 2011 

6
 Intervju den 12 maj 2011 

7
 Intervju den 12 maj 2011 
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Föreningsbanken. Bo har mest erfarenhet av att själv revidera små företag. 

Han har dock erfarenhet av revision av stora bolag genom att ha suttit i 

revisionsteam och gjort expertutlåtanden. 

4.2. Intervjuresultat 

4.2.1. Intervju med A 

Respondenten anser att ett verkligt värde kan vara svårt att uppskatta. I och 

med verkligt värde ges företagsledningen utrymme att styra sina siffror vilket 

innebär subjektivitet. A anser att värdering till verkligt värde är den rätta 

utgångspunkten men att det är mycket svårt att som revisor konstatera ett 

rättvisande värde. Till hjälp för att få intressenter att förstå redovisningen 

presenterar revisorerna de parametrar som använts för att intressenterna ska 

kunna bilda sin egen uppfattning om företaget. Det är en anledning till att A 

tycker att värdering till verkligt värde är rätt att använda sig av. Respondenten 

poängterar dock att det inte är revisorn som fastställer värderingen, det gör 

ledningen, däremot görs ett uttalande om värderingen utförts på rätt grunder. 

A menar att anskaffningsvärdesmetoden är lättare men oftast missvisande i 

verkligheten och det gör att metoden att värdera till verkligt värde är att 

föredra. 

Respondenten känner till IAS 40 och tycker att värdering enligt verkligt värde 

är bra i fallet med förvaltningsfastigheter. Problemet är dock att teorin och 

verkligheten inte alltid går ihop och det kan vara svårt att få fram ett objektivt 

värde med metoden. Anskaffningsvärde är mer konkret än verkligt värde men 

är däremot prismissvisande och därmed påpekar A att det finns en 

problematik kring båda metoderna. Företagsledningen som har den bästa 

informationen till grund för en värdering kan välja att dra fördel av det och 

göra felbedömningar som gynnar företaget och dess ledning. Trots att det 

förekommer felbedömningar anser respondenten att det är revisorns jobb att 

dra en slutsats om värderingen stämmer eller inte utifrån den information som 

är tillgänglig.  Det finns väsentlighetskriterier att utgå ifrån och felvärderingen 

måste vara av en viss storlek för att det ska påverka revisionsberättelsen. 

Utgångspunkten är olika beräkningar som görs för att vara trygg med att 

värderingen som gjorts stämmer. I övriga fall räcker det med att meddela 

företagsledningen om mindre felbedömningar i ett pm.  

Respondenten har tvekat inför värderingar till verkligt värde många gånger då 

det är den viktigaste punkten i redovisningen för börsnoterade fastighetsbolag 
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enligt A. Används värdering till verkligt värde rätt så ger det en rättvisande 

bild. Däremot kan värderingen ge en väldigt missvisande bild om den görs på 

felaktiga grunder. Respondenten har aldrig varit med om att det blivit fel vid 

en värdering till verkligt värde. 

4.2.2. Intervju med B 

B hävdar att det inte finns något direkt problem då vi kommer till frågan vad 

respondenten tycker om att revidera en värdering till verkligt värde. 

Respondenten anser att enligt lagen är revisorns uppgift att samla in 

revisionsbevis, inte att utföra själva värderingen. Ofta anlitas extern hjälp vilket 

innebär att revisorn får ”ryggen fri” vid eventuella felbedömningar. 

Då vi kommer till värdering av IFRS förstår B problematiken men tycker att 

den är riktad till värderaren och inte till revisorn. Revisorns jobb är enligt 

respondenten endast att arbeta för god revisionssed vilket till stor del innebär 

att samla revisionsbevis som bestyrker den finansiella informationen. Revisorn 

har gjort sitt jobb då han/hon känner sig betryggad med bevisen och en 

rimlighetsbedömning görs. Kompetenta externa värderare utför olika typer av 

värderingar vilket ger revisorn tillräckligt med bevis vid revideringen av 

fastigheter. Revisorn gör inga uträkningar själv utan styrelsen tar besluten. 

Därmed uppstår sällan några problem vid värdering till verkligt värde. Det har 

aldrig hänt att B inte godkänt en värdering. 

B nämner att pris är en riskpeng, högre pris ger större risk. Respondenten 

påpekar att finanskrisen inte beror på felvärdering av verkligt värde som 

många diskuterar, utan på att människor inte varit medvetna om de risker ett 

lån är förknippat med.  

Respondenten frågar sig; vad är verkligt värde? Alla har olika nytta av 

tillgångarna och värderar dem till olika värden. Det kan vara mycket 

komplicerat att få fram ett rättvisande värde på framtida kassaflöden då olika 

uträkningar och information tas till beaktning. När tillgången säljs får vi det 

verkliga värdet. Köparen kan till exempel effektivisera och utnyttja tillgången 

på ett helt annat sätt än tidigare och på så vis värdera tillgången högre. Verkligt 

värde är inte bestående och det kan vara drastiska skillnader. B tycker därför 

inte att det är relevant för företaget att ha med värdeförändringen i resultatet 

varje år utan den skulle redovisas i balansräkningen. På grund av att det är 

svårt att veta vad en köpare är villig att betala kan det vara bättre att värdera till 
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anskaffningsvärde. Vid värdering till verkligt värde kan värdeförändring 

upplysas om i en not och på vilka grunder värderingen uppstått.  

4.2.3. Intervju med C 

Värdering är en naturlig del i ett företags verksamhet och i revisorns roll som 

granskare. C har inte upplevt någon direkt problematik med värderingar till 

verkligt värde men påpekar att det är mer komplext än värdering till 

anskaffningsvärde. Av revisorn krävs en annan typ av insats än vid värdering 

till anskaffningsvärde eftersom verkligt värde är subjektivt vilket leder till ett 

flertal frågeställningar. Respondenten anser att det internationella 

redovisningsramverket har sina fördelar och branschen har valt att i regel 

värdera förvaltningsfastigheter till verkligt värde eftersom det är transparent 

och jämförbart. I balansräkningen är det dessutom en fördel att använda sig av 

verkligt värde då det har större relevans. Att värdera till anskaffningsvärde 

anses vara tungrott och problematiskt då IAS 40 säger att 

komponentavskrivning ska användas. Exempelvis ska då stomme, hiss, tak 

skrivas av för sig vilket är administrativt betungande.  

Det finns alltid ett intervall i en värdering där vissa värden är godtagbara och 

andra inte. Då en fastighet är mer unik än andra blir det svårare att bedöma 

värdet. Risken finns att inte finna det verkliga marknadsvärdet då fastigheten 

inte har några motsvarigheter, men normalt sett är det inget större problem ur 

revisorns synvinkel. Det har förekommit diskussioner kring värdet på vissa 

fastigheter som C varit med och reviderat där externa och interna värderare, 

revisorer och företagsledningen suttit med. I spåret av finanskrisen fördes fler 

diskussioner då osäkerheten var större vilket ledde till försiktighet vid 

värdering till verkligt värde. Försäljningarna var få och därmed var det svårt att 

jämföra olika objekt på marknaden. 

Respondenten anser att det är ovanligt med över- och undervärderingar då 

värderingen görs grundligt av både externa och interna värderare. C har aldrig 

upplevt att det uppkommit några problem efter ett godkännande av en 

värderad förvaltningsfastighet och påpekar att det kan finnas många orsaker 

till att ett värde förändras efter exempelvis ett halvår. Dessa orsaker står oftast 

utanför revisorns kontroll och kan därmed inte härledas till revideringen som 

gjorts.  
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4.2.4.  Intervju med D 

Som revisor anser D att värderingsposterna är de svåraste att revidera då det är 

högriskområden vad gäller att ge en rättvisande bild men det är också roligast 

på grund av utmaningen. Vid värdering till verkligt värde av fastigheter 

påpekar D att en värdebedömning är ett subjektivt antagande. Det finns alltid 

en problematik kring värdering till verkligt värde då det görs antaganden och 

bedömningar. För att få fram en rättvisande bild följs praxis, det vill säga att se 

till vad som krävs av bedömningar av verkligt värde enligt IFRS. 

Det är lättare att få en uppfattning om bokfört värde men de internationella 

reglerna behövs för att göra värdena jämförbara för investerare och andra 

intressenter. På så sätt tycker D att verkligt värde av förvaltningsfastigheter är 

en bra typ av värdering och anser att det ger en rättvisande bild. Enligt IFRS 

finns det en stor informationsskyldighet. Exempelvis ska redovisningen 

innehålla en känslighetsanalys som visar vilka effekter små förändringar i olika 

parametrar kan innebära. 

Intervjupersonen anser att ett börsbolag som har ett publikt intresse bör 

använda sig av värdering till verkligt värde av förvaltningsfastigheter men att 

mindre bolag kan använda sig av bokfört värde. Även för små bolag med en 

framtidsutsikt för att bli börsnoterade kan det vara lämpligt att värdera till 

värkligt värde istället för det bokförda värdet. 

Respondenten har aldrig tvekat inför att godkänna en värdering till verkligt 

värde av förvaltningsfastigheter. Däremot diskuteras alltid de olika 

värderingarna till verkligt värde på grund av den subjektiva aspekten i form av 

antaganden och bedömningar. Verkligt värde följer konjunkturen både vid 

uppgång och nedgång och därmed finns alltid utrymme för diskussion. D 

tycker att revisorer absolut kan göra uttalanden kring den finansiella 

rapporteringen samtidigt som respondenten betonar vikten av information 

såsom känslighetsanalyser. Stora beloppsförändringar tas hänsyn till och 

förändringarna bedöms till väsentlighet och risk. En liten förändring på 0.1% 

kan göra gigantiska skillnader resultatmässigt men det upplyser man om och 

därmed kan värdeförändringen föras till resultatet. 

Respondenten har aldrig varit med om att det uppstått några större problem i 

samband med revidering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Om 

exempelvis ett företagsbestånd markant skiljer sig från konkurrenternas 

bestånd reagerar de som revisorer då det inte är en rimlig värdering. D påpekar 
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att företagarna är måna om att inte sticka ut och följa marknaden så 

respondenten har aldrig upplevt att det skulle vara ett problem att revidera en 

värdering till verkligt värde. 

4.2.5. Intervju med E 

Respondenten anser att det kan vara svårt med värdering till verkligt värde då 

det är bedömningar som ligger till grund. Verkligt värde ger dock en mer 

rättvisande bild än anskaffningsvärdemetoden och speglar på ett bättre sätt de 

tillgångar företaget faktiskt har. Svårigheterna är fler med verkligt värde och 

respondenten är tveksam till om värdeförändringen bör föras till resultatet 

men tycker inte heller att det vore aktuellt att ha som not. E hävdar vidare att 

det dock inte är några större problem med att föra förändringen till resultatet 

och att reglerna är något som revisorerna får anpassa sig till.  

Alla bolag E stött på använder sig av verkligt värde vid sina värderingar. 

Förutsatt att det föreligger en bra process tycker respondenten att verkligt 

värde ger en rättvisande bild av förvaltningsfastigheters värde. För revisorns 

del består processen i att först gå igenom vad bolaget har för process och ta 

reda på om de använder sig av interna eller externa värderingar. På börsbolag 

görs alltid externa värderingar och i övriga fall ser revisorn till att det utförs en 

extern värdering. Diskonterade kassaflöden ligger ofta till grund för de 

värderingar som utförs av bolagen. Då vi frågar om andra metoder nämner E 

att ortsprismetoden är extremt svår att använda sig av eftersom fastigheter ofta 

skiljer sig åt och att köpeförhållandena kan påverka priset på en fastighet. E 

anser att alla på kontoret har bra koll på marknaden då de är nischade vilket 

underlättar processen. Oftast har de tillräckligt med underlag och i de fall det 

saknas får det beställas in från kunden. Värderingarna ska kännas rimliga och 

ofta har man ett godtagbart intervall inom vilket en värdering anses vara 

rimlig. E tycker att det är revisorns jobb att fastställa balansräkning och 

resultaträkning och därmed skapa sig en uppfattning om värderingar till 

verkligt värde. 

Respondenten kan inte minnas några uppenbara fall där han/hon tvekat till att 

godkänna en värdering till verkligt värde av förvaltningsfatigheter. Det har 

hänt att ett bolag inte vill ta in externa värderare men i slutändan har de gett 

med sig. Vid tveksamheter tas värderingen upp till diskussion med berörda 

parter. Respondenten anser att det alltid finns funderingar kring vad som är 

rätt och fel vid värdering till verkligt värde. E har varit med om fall där 

fastigheter sålts med kraftigt avvikande värden oftast i form av högre vinst 
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men då har det alltid funnits bakomliggande orsaker till värdeförändringen. 

Respondenten tror inte att det finns några speciella incitament för en 

företagsledning att styra värderingen då målet är att få fram ett riktigt 

marknadsvärde. Vissa kan dock vara mer försiktiga än andra vilket kan vara en 

orsak till eventuell undervärdering. 

4.2.6.  Intervju med F 

Intervjupersonens första kommentar då vi ställt frågan vad han/hon anser om 

värdering till verkligt värde är att det är omöjligt. Egentligen finns bara ett 

tillfälle då vi får ett verkligt värde och det är vid försäljning. Att göra en exakt 

bedömning är nästintill en omöjlighet. 

Respondenten anser inte att värdering till verkligt värde av fastigheter bör gälla 

enskilda firmor och mindre verksamheter då metoden bara komplicerar 

redovisningsprocessen. Anskaffningsvärdesmetoden är i det fallet bättre då 

eventuella överväganden kan skrivas i förvaltningsberättelsen och vid behov 

kan nedskrivning göras. F anser att stora börsnoterade bolag bör använda sig 

av värdering till verkligt värde. Dock hävdar respondenten att det finns en 

värderingsproblematik då värderingen kan få olika utgångar med stora 

beloppsskillnader, vilket innebär att det är svårt att hitta ett verkligt värde. 

Respondenten tycker att verkligt värde ger en mer rättvisande bild av ett 

bolags ställning än anskaffningsvärdesmetoden. När det kommer till att föra 

en värdeförändring till resultatet anser F att det är viktigt att som intressent 

granska siffrornas härkomst. Eventuellt skulle det vara mer rättvisande att föra 

siffrorna mot eget kapital för att få fram ett korrekt driftsresultat. 

Incitamenten för en eventuell övervärdering skulle kunna vara att höja 

börskursen som leder till bonusar till ledningen. En undervärdering skulle 

kunna uppstå vid beaktande av försiktighetsprincipen. För revisorn kan det 

finnas en viss beroendeställning då en argumentation kring en övervärdering 

eller undervärdering ska föras, men F anser att man måste sträva efter 

sanningen och påpeka felvärderingar. 

Något som kan vara mycket känsligt att skriva om i revisionsberättelsen är 

uttalanden om företagets fortlevnad. Vid tveksamhet kring detta känner 

respondenten att trots att en värdering utförts är det inte säkert att det finns en 

marknad vid försäljningstillfället, vilket gör att den blir missvisande. 

Respondenten har inte reviderat enligt IFRS men har däremot stor erfarenhet 

av att revidera fastighetsbolag enligt svenska regler. En problematik ligger i att 
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externa värderare gör så kallade ”skrivbordsvärderingar” som grundar sig på 

beräkningar. Två fastigheter med samma driftsnetto, vilka ligger i samma 

stadsdel, kan ges samma värdering trots att de är i olika skick. I de fall då ett 

externt värderingsföretag anlitas för en värdering förlitar sig revisorer i 

allmänhet på de värderingar som görs. Som revisor utförs sällan 

kontrollberäkningar på de värderingar som de externa värderarna gjort. 

Däremot tittar revisorn på de uppgifter som ligger till grund för värderingen 

och deras informationskällor. Enligt F utges ett bra informationsunderlag ifrån 

kunden. Respondenten hävdar att revisorns uppgift är att göra en bedömning 

på en värdering för att se om den är sanningsenlig så att en ren 

revisionsberättelse kan skrivas. 

4.2.7. Intervju med G 

Respondentens första reaktion på verkligt värde är att det är det enda rätta 

värdet i teorin, men i praktiken lämpar sig olika typer av tillgångar olika bra 

utifrån nivå 1, nivå 2 och nivå 3(se referensram). Vid revidering av tillgångar 

har G upplevt problematik i form av att de ”input” som sätts in i modellen 

inte är observerbara vilket leder till ett stort osäkerhetsintervall. 

G tycker att värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde är det bästa 

värdet i teorin men att det finns en mängd problem med bedömningen. 

Mycket av den input som används vid värderingen är under nivå 3 vilket gör 

det svårt att verifiera och få fram ett verkligt värde. Relevansen i verkligt värde 

är trots det större än värdering till anskaffningsvärdet enligt respondenten. Av 

den erfarenhet som respondenten har används kassaflödesmodellen i stor 

utsträckning av företagen. Då mycket av den input som sätts in i modellen är 

svåra att verifiera tycker G att det finns stora osäkerheter kring att revidera 

enligt IAS 40. Om verkligt värde kunde fastställas genom verkliga och 

verifierbara input hade det absolut varit det bästa sättet att redovisa på.  

G anser att värdeförändringen bör redovisas olika beroende på vilken nivå 

tillgångarnas input ligger på. De tillgångar med input tillhörande nivå 1 borde 

föra sin värdeförändring mot resultatet, där finns inga tveksamheter. Tillgångar 

med input på nivå 2 bör vid stark bevisning och med hänsyn till dess relevans 

och nytta föras mot resultatet. De tillgångar som däremot använder nivå 3 

input i sina beräkningar borde inte föra sin värdeförändring mot resultatet utan 

redovisa detta i en not, vilket är fallet i fastighetsbranschen. I noten poängterar 

G att det är viktigt att ju högre grad av subjektivitet desto mer information 

behövs för att intressenten skall få en bra uppfattning. I nuläget hävdar även 
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respondenten att värdeförändringen i en förvaltningsfastighet helt ska värderas 

till ett rättvisande marknadsvärde men att det inte riktigt så det ser ut. I stället 

för marknadsvärde bestäms ett värde utifrån ledningens prestationer. 

När G arbetade aktivt som revisor såg marknaden annorlunda ut. Det fanns en 

god likviditet på marknaden och det var lätt att hitta jämförbara objekt. På 

grund av det har G aldrig tvekat vid ett godkännande av värderingar av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Respondenten har inte heller varit 

med om att det uppstått något problem efter ett godkännande. G skulle vara 

kritisk vid revidering av företag som har en aktiekurskopplad bonus och 

företag där det endast finns interna värderare. Många börsbolag strävar efter 

en jämn utveckling och det kan ligga nära tillhands att jämna ut kraftiga upp- 

och nedgångar. 
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5. Analys 

5.1. Inledning 

Det pågår många diskussioner kring värdering till verkligt värde och under de 

senaste åren har kritikerna blivit allt fler. Kritiker hävdar att företagsledningar 

ges möjlighet att manipulera sina värderingar samtidigt som bristen på 

tillförlitlig information är stor. I kontrast till anskaffningsvärdesmetoden är 

dock verkligt värde relativt precist och sanningsenligt (Barlev & Haddad 2003). 

Flera exempel på företag vars fastigheter blivit felvärderade har konstaterats. 

Det har i sin tur resulterat i att revisorernas ansvar ifrågasatts. Åsikterna från 

revisorerna vi vänt oss till skiljer sig åt men i det stora hela anser de att 

värdering till verkligt värde av förvaltningsfastigheter ger en rättvisande bild.  

5.2. Revisorernas syn på värdering 

Utifrån företagsledningens marknadsvärderingar och bedömningar ska 

revisorn granska om beräkningarna är godtagbara (Sundgren et al 2010). 

Utgångspunkten för revisorn är metoderna som värderingen bygger på. Det 

finns två typer av värderingsmetoder som vi valt att fokusera på; 

anskaffningsvärdesmetoden och värdering till verkligt värde. IASB har valt att 

låta bolag välja mellan de två metoderna vid värdering av 

förvaltningsfastigheter vilket har resulterat i att de flesta använder sig av 

värdering till verkligt värde. Anskaffningsvärdemetoden har fått kritik mot att 

den inte ger en sanningsenlig bild då förändringar i olika parametrar inte 

beaktas. Även värdering till verkligt värde har stött på många kritiska röster 

men anses ändå vara den metod som är mest transparent och ger en 

rättvisande bild (Barlev & Haddad 2003).  

De flesta av våra respondenter anser att anskaffningsvärdemetoden värde är 

betydligt mindre komplicerad och komplex än värdering till verkligt värde. De 

påpekar att bokfört värde är lättare att bilda sig en uppfattning om men tycker 

att värdering till verkligt värde gör det lättare för intressenter att jämföra bolag. 

En respondent säger att det anses vara tungrott och problematiskt med 

anskaffningsvärdemetoden då komponentavskrivning ska användas. Samtliga 

revisorer är dock eniga om att anskaffningsvärdemetoden inte är lika komplex 

som värdering till verkligt värde. Trots att anskaffningsvärdemetoden verkar 

vara lättare att skaffa sig en uppfattning om som revisor, så är nästan alla 

överens om att värdering till verkligt värde ger en mer rättvisande bild då den 
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används korrekt. E understryker att värdering till verkligt värde speglar de 

tillgångar som företaget faktiskt har vid en viss tidpunkt. 

Verkligt värde är en ögonblicksbild av marknadsvärdet.  Framtida risker tas 

inte i beaktning och inte heller den framtida värdeutvecklingen (Nordlund & 

Lundström 2010). Mycket av problematiken kring värdering till verkligt värde 

ligger i att värderingen är subjektiv och baseras på antaganden och 

bedömningar. Alla revisorer påpekar subjektiviteten och F hävdar att det är 

omöjligt att göra en exakt värdering till verkligt värde. Flera anser att det är rätt 

utgångspunkt men att konstatera rättvisande värden är svårt. Både A och H 

påpekar att teori och verklighet inte alltid går ihop. B nämner att alla har olika 

nytta av olika tillgångar vilket leder till varierande värderingar. På grund av 

problematiken med att konstatera rättvisande värden som revisor är det extra 

viktigt att redovisa de parametrar som ligger till grund för en värdering säger 

A. En bra process är nyckeln enligt E och det är revisorns uppgift att analysera 

bolagets process.  

5.3. En instabil grund för revidering 

Kritiker hävdar att värderingar till verkligt värde kan vara manipulerade av 

företagsledningen (Laux & Leuz 2009). Ledningen i ett företag har den bästa 

informationen till grund för värderingar och därmed kan felbedömningar 

medvetet göras hävdar A. Ett exempel på det har observerats i fallstudien 

kring Enron då ledningen hade övervärderat sina tillgångar (Gwilliam & 

Jackson 2008). En annan studie visade att företagsledningar undervärderat sina 

fastigheter, troligtvis för att öka sin vinst vid eventuell försäljning (Dietrich et 

al 2000). Ytterligare exempel på incitament för att manipulera värderingen 

skulle kunna vara bonusar till ledningen vid höjd börskurs eller att värderaren 

följer försiktighetsprincipen enligt F.  

Något som var anmärkningsvärt från intervjuresultatet var att exempelvis A 

påstår att det inte finns några speciella incitament för företagsledningar att 

göra över- eller undervärderingar. D hävdar i sin tur att företagarna är måna 

om att inte sticka ut genom att eftersträva marknadsvärdet på sina värderingar. 

Lorenzon(2011) tycker att företag verkar vara mer eller mindre negativa till att 

ett tillförlitligt marknadsvärde av en fastighet fastställs. Som en följd har det 

blivit vanligt att företag grundar sin värdering på företagens kassaflöden 

(Lorenzon 2011). Genom intervjuerna bekräftades att det är vanligt att 

företagen använder sig av diskonterade kassaflöden. G påpekar att mycket av 

den input som används i modellen är svåra att verifiera. Därmed kritiserar han 
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metoden och framhåller att det finns stora osäkerheter i att revidera efter IAS 

40. 

Det är viktigt att som revisor vara uppmärksam på företagsledningens 

subjektivitet. Att påstå att det inte finns några incitament för felvärderingar 

känns relativt naivt. Frågan är också om det är ett resultat av en slags 

beroendeställning då det faktiskt är revisorns roll att kritiskt granska en 

värdering. F påpekar att revisorn kan ha en viss beroendeställning men att 

sanningen måste eftersträvas och därmed bör eventuella felvärderingar 

anmärkas på. I enlighet med G anser vi att den input som används vid en 

värdering till verkligt värde är väldigt osäker och kan karaktäriseras som Nivå 3 

input, det vill säga icke observerbara. Diskussionen för oss vidare till 

nästkommande avsnitt där vi behandlar den information som företagsledning, 

värderingsmän och revisorer baserar sina antaganden på. 

5.4. Värdering till verkligt värde av förvaltningsfastigheter  
- en rättvisande bild? 

Basen för en tillförlitlig värdering och årsredovisning bör vara data som är 

aktuella och frekvent uppdaterade, åtkomliga och representativa, jämförbara 

och bygga på enhetliga definitioner samt lika över tid. Det finns en 

informationsproblematik bakom värderingar till verkligt värde av 

förvaltningsfastigheter (Nordlund & Lundström 2010). G hävdar att det 

saknas verifierbar information till grund för värderingarna. En följd blir att det 

saknas tillförlitlig information kring bakomliggande antaganden i bolagens 

årsredovisningar. Nordlund & Lundström(2010) nämner att det bara är 

övergripande information som presenteras i årsredovisningen då en värdering 

till verkligt värde gjorts. Det blir därmed svårt för investerare att bedöma 

tillförlitligheten av en värdering till verkligt värde. 

De flesta revisorer som tillfrågades ansåg att de oftast har tillräckligt med 

information för godkännande av en värdering till verkligt värde av 

förvaltningsfastigheter. Då en årsredovisning upprättas presenteras mycket av 

den information som ligger till grund för värderingen säger flera av 

revisorerna. D framhåller informationsskyldigheten som företagen har i att 

redovisa hur företaget kommit fram till sina uträkningar vilket är en säkerhet 

för ett mer rättvisande resultat. Redovisningen innehåller en känslighetsanalys 

så att läsaren kan se hur små förändringar i olika parametrar kan ge upphov till 

stora värdeförändringar. En liten förändring på 0.1 procent kan göra 

resultatmässiga skillnader men så länge företagsledningen informerar om det i 
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årsredovisningen anses det vara godtagbart. F har liknande åsikter och nämner 

att trots värderingar till verkligt värde kan få olika utgång ger det en relativt 

rättvisande bild. Ytterligare ett informationsproblem som F påvisar vid 

värdering av fastigheter är då den externa värderaren utför sina beräkningar 

utan att ha sett fastigheten i verkligheten. Det har funnits fall där värderingar 

av liknande fastigheter fått samma resultat trots olika skick och det är sällan 

revisorn utför kontrollberäkningar. 

Det är intressant att jämföra kritikernas uppfattning med revisorernas. 

Kritikerna påvisar att det finns en informationsbrist i flera led medan de aktiva 

revisorerna är enade om att de har information för en rättvisande värdering. 

Frågan är om det är en naiv inställning från revisorernas sida eller om de inte 

är medvetna om hur osäker den information de använder sig av faktiskt är. Ett 

annat alternativ skulle kunna vara att de anser sig följa lagen utan att ifrågasätta 

metoden de arbetar efter. Det skulle kunna vara en kombination av de tre 

ovan nämnda orsakerna. Revisorerna verkar ha en gemensam uppfattning om 

att de gör vad som krävs enligt lag. Revisorn är skyldig att enbart godkänna 

marknadsvärdet vid en värdering till verkligt värde. Samtidigt är det nästintill 

omöjligt att hitta marknadsvärdet då många input är icke verifierbara. 

Definitionen av verkligt värde verkar skilja sig åt och marknadsvärdet tolkas 

olika. 

Flera revisorer nämnde att de inte utför kontrollberäkningar vilket är 

problematiskt. De förlitar sig på de uträkningar som görs av 

värderingsmännen. Vi är fundersamma till varför det inte förväntas att 

revisorerna utför kontrollberäkningar. Det borde vara avgörande att som 

revisor noggrant granska värderingsmännens beräkningar genom 

kontrollberäkningar för att kunna bestyrka värderingen. Som tidigare nämnt 

grundas mycket av den information som används vid en värdering till verkligt 

värde av förvaltningsfastigheter på icke verifierbar data. Värderingsmännen har 

därmed begränsad tillgång till identifierbar data och deras uppskattningar kan 

skilja sig åt. Det är inte säkert att en värderingsman använder sig av rätt 

information och det är där revisorn kommer in. En förståelse för att 

revisorerna är begränsade i sitt arbete finns, men på grund av de betydelsefulla 

beloppsskillnader i resultatet som en felvärdering kan bidra till bör 

kontrollberäkningar utföras. 

Verkligt värde är svårt att fastställa och kan ge stora skillnader i resultatet vid 

små förändringar i olika parametrar. På basis av dessa osäkerheter finns det en 

diskussion kring om det värdeförändringen bör föras till resultatet som IFRS 
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regler säger. Av de revisorer som tillfrågats går åsikterna isär. E påpekar att 

som revisor anpassar man sig efter de regler som finns att tillgå. Några hävdar 

att värdeförändringar bör föras till resultatet eftersom det finns hänvisning till 

bakomliggande information i årsredovisningen. Andra tycker inte att 

värdeförändringar bör påverka resultatet utan istället föras till balansräkningen 

eller skrivas som not. G anser att värdeförändringar vid värdering av 

förvaltningsfastigheter inte bör föras mot resultatet då nivå 3 input används. 

Det är viktigt att tänka på att ju högre grad av subjektivitet, desto mer 

information behövs för att intressenten ska få en korrekt uppfattning. 

Värdeförändringen kan ge ett missvisande resultat då bolagets faktiska vinst 

inte presenteras separat utan påverkas av värderingen.  

I teorin är värdering till värdering till verkligt värde av förvaltningsfastigheter 

en bra metod. Trots att mycket av informationen som ligger till grund för 

värderingen är oidentifierbar anser vi att verkligt värde ger en mer rättvisande 

bild än anskaffningsvärdet. Revisorerna är av samma uppfattning men de 

verkar inte vara medvetna om den stora osäkerhet och problematik som finns 

kring informationen som värderingarna baseras på.   
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6. Resultat 

Här kommer vi att presentera de resultat som framkommit genom vår undersökning. Först 

besvaras forskningsfrågorna som låg till grund för uppsatsen och sedan sammanfattas 

resultatet.  

6.1. Slutdiskussion 

Vad är revisorernas syn på värdering till verkligt värde? 

Revisorerna som intervjuats anser att värdering till verkligt värde ger en mer 

rättvisande bild än anskaffningsvärdemetoden. Samtliga påpekade 

subjektiviteten med metoden då olika värderingsmän kan komma fram till 

olika värden. En av respondenterna underströk att det är omöjligt att verifiera 

mycket av den input som ligger till grund för värderingar till verkligt värde av 

förvaltningsfastigheter. Därmed blir värderingen osäker. Många anser att det 

presenteras tillräcklig information som ligger till grund för värderingar i 

årsredovisningen såsom beräkningar, antaganden och känslighetsanalyser. 

Kritiker säger dock att informationen är bristfällig och vi tycker att det är 

något revisorerna borde reflektera mer över. 

Vad anser revisorer om att revidera värderingar till verkligt värde av förvaltningsfastigheter 

enligt IAS 40? 

Att värdera till verkligt värde upplevs relativt komplicerat och komplext. 

Revisorerna tycks inte reflektera över lagens dilemman i någon större 

utsträckning. De följer de standarder som anges i IFRS utifrån en något 

subjektiv tolkning och det är inte självklart för alla att verkligt värde är 

detsamma som marknadsvärdet. Ofta är det en extern värderingsman som 

utför själva värderingen och det är sällan som revisorerna utför 

kontrollberäkningar. Målet som revisorerna har är att känna sig trygga med de 

revisionsbevis som de tillhandahåller. De förlitar sig i stor grad på de 

värderingar som den externa värderaren gjort och känner sig därigenom 

trygga.  

Revisorerna vi intervjuat verkar trygga med de metoder de använder sig av. De 

är också trygga med de värderingar som presenteras under deras godkännande, 

även i fall då små förändringar i olika parametrar kan ge enorma utslag i 

resultatet. Med tanke på de konsekvenser deras beslut kan få för dem 

personligen i form av olika straff är det beundransvärt att de ändå är säkra på 
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sin sak. Problematiken kring värdering till verkligt värde av 

förvaltningsfastigheter är tydlig och värderingar kan skilja sig åt.  

Anser revisorer att värdering till verkligt värde av förvaltningsfastigheter ger en rättvisande 

bild? 

Samtliga revisorer är överens om att värdering till verkligt värde av 

förvaltningsfastigheter ger en så rättvisande bild som möjligt. Alternativet är 

anskaffningsvärdemetoden som anses vara mindre rättvisande då den inte ger 

ett aktuellt värde. En respondent påpekar att det är en väldigt bra metod i 

teorin men att den inte fungerar lika bra i verkligheten. Hade verifierbar input 

kunnat användas vore metoden rättvisande men i nuläget kan den bli 

missvisande då dessa kriterier saknas. En annan respondent påstår att en bra 

process bidrar till en rättvisande bild medan en undermålig process bidrar till 

motsatsen. Sammanfattningsvis upplevs värdering till verkligt värde mer 

rättvisande än andra metoder men en fortsatt diskussion kan föras kring 

huruvida en värdeförändring ska påverka resultatet eller inte. 

6.2.  Förslag på fortsatt forskning 

Efter att ha genomfört vår studie vore det intressant att titta närmare på några 

andra problemställningar. De problemställningar som presenteras nedan är 

förslag till fortsatta studier och fortsatt forskning. 

En djupare undersökning där fler intervjuer genomförs med revisorer som arbetar med 

inriktning mot förvaltningsfastigheter. 

En jämförande undersökning där revisorers åsikter om förändringar från tiden före och efter 

införandet av IFRS studeras. 

En bredare undersökning om värdering till verkligt värde i alla olika tillgångsslag. 

En uttömmande studie av hur revisorerna praktiskt går tillväga då de reviderar värderingar 

till verkligt värde av förvaltningsfastigheter. 

En jämförande studie där både företagsledningens syn på revisorernas arbete och revisorernas 

egen syn vid värdering av förvaltningsfastigheter enligt IAS 40. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 

1. Namn? 

2. Revisionsbyrå? 

3. I vilken stad ligger revisionsbyrån? 

4. Vad har du för utbildning? 

5. Antal år som godkänd respektive auktoriserad revisor?  

6. Vilka typer av företag har du reviderat? Mest små eller stora? 

7. Vad har du för uppfattning om att värdera till verkligt värde?  

8. Har du upplevt någon typ av problematik att revidera tillgångar 

värderade till verkligt värde? 

9. Har du haft uppdrag från börsbolag med innehav av 

förvaltningsfastigheter? 

10. Har du kännedom om IAS 40? 

11. Vad anser du om värdering till verkligt värde av förvaltningsfatigheter? 

12. Har du reviderat förvaltningsfastigheter som värderats till verkligt 

värde?  

13. Hur går du tillväga när du ska analysera en värdering? Vilka metoder 

använder du dig av personligen? 

14. Anser du att du alltid har tillräckligt med relevant information att 

använda dig av vid värdering till verkligt värde? 

 

Om JA:  

15. Vad anser du om att revidera enligt IAS 40? 

16. Hur har du upplevt utvärderingen av de värderingsmodeller företagen 

använt sig av? (3 typer) 

17. Föredrar du anskaffningsvärdemetoden eller värdering till verkligt 

värde vid värdering av förvaltningsfastigheter? 

18. Anser du att värdering till verkligt värde av förvaltningsfastigheter ger 

en rättvisande bild?  

19. Har du tvekat inför att godkänna värderingar av förvaltningsfastigheter 

till verkligt värde? Om ja, varför? 

20. Har du varit med om att det uppstått problem efter att du godkänt en 

värdering till verkligt värde av en förvaltningsfastighet? Att värderingen 

varit för hög/låg?  

21. Anser du det rimligt att du som revisor ska fastställa värderingar av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde?  



51 

 

22. Vad tror du incitamenten för en under- eller övervärdering från 

företagsledningens håll skulle kunna vara? 

23. Övriga kommentarer? 

 

Om NEJ: 

24. Hur skulle du känna inför att revidera förvaltningsfastigheter värderade 

till verkligt värde? 

25. Tror du att värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde skulle 

ge en rättvisande bild? Varför/varför inte? 

26. Anser du det rimligt att du revisorer ska fastställa värderingar av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde? 

27. Övriga kommentarer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


